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SREČA 

Kako biti srečen?  

Shrikrishna pove Arjuna v Giti: Večina nas ima idejo, da vse kar je prijetno se 

občuti kot sreča. Zato naš um hrepeni po takih izkušnjah. Vendar so tu 

številne pomanjkljivosti: Prvič: čutila vedno iščejo zunanje izkušnje – 

predmete, ki dajo občutke zadovoljstva. Drugič: tak občutek zadovoljstva je 

le kratkotrajen. V resnici se išče dolgotrajno stanje. Tretjič: če je izkušnja 

prijetna, čutila zahtevajo še več te izkušnje.  

Posledica tega je da postanemo odvisni od tega čutenja zadovoljstva. Če ne 

moremo zadovoljiti svoje odvisnosti, postanemo jezni. Jezna oseba začasno 

izgubi nadzor nad sabo. Resnična sreča torej ne more biti zadovoljevanje 

čutov.  

Posledica tega je, da postanemo odvisnik od tega čutnega zadovoljstva. Če 

ne moremo 

zadovoljiti naše odvisnosti, smo postali jezni in jezna oseba začasno izgubi n

adzor na sebi in neprijetnosti rezultatov. Resnična sreča torej ne more biti 

z zadovoljevanjem čutov. 

 
 

Kako funkcionirajo nesrečni ljudje? 

Nekateri se svojega nesrečnega sploh ne zavedajo, saj so že pozabili, kaj je res sreča. Vendar 

se tega prej ali slej ponovno zavejo: v svojem življenju naletijo na krizno situacijo, ki jim 

razkrije resnico – kriza srednjih let? 

Ugotovijo, da so obsedeni z nesrečnim življenjem. 

Kako se to kaže? 

Nesrečna oseba kaže kar nekaj »simptomov« 

 Obsedeni so z zavedanjem, da je življenje  nepošteno. 

 V mislih imajo negativne napovedi (obete) glede sebe in drugih. 

 Od vseh dogodkov prevzamejo in zaključijo najslabše možne rešitve 

 Imajo nerealno visoke standarde, ki jih nihče ne more meriti. Naj gre to ta videz, etiko 

ali dosežke 
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 Nesrečni ljudje so negotovi, imajo nizko samopodobo ali so preveč občutljivi 

(občutljiv ego) 

 Takoj so užaljeni in preveč kritični do sebe (tudi na skrivaj) in do drugih (odkrito) 

 Vedno morajo imeti prav, zaradi česar so podvrženi nesoglasjem in kritikam. 

 Njihova sreča je povezana z dogodki, stvarmi ali z drugimi. Na vse gledajo kot na 

status ali konkurenco – vključno z materialnimi dobrinami, nazivi, delovnimi mesti in 

bančnimi računi. 

 Njihov obraz je lahko celo nasmejan, a v očeh se zrcali nesreča. Smeh je glasen, 

vendar ne zveni iskreno. 

 Po navadi ob negativnih dogodkih močno pretiravajo. Pogosto jih daje depresija, ki 

traha daljše obdobje. 

 Ker so večinoma v negativnem razpoloženju imajo težave z navezovanjem stikov in 

se zato počutijo osamljeni 

 Kažejo višjo stopnjo strahu, skrbi, tesnobe, stresa in jeze.  

 V sovje okolje zato privlačijo še več nesrečnih ljudi, privlačijo jih negativne situacije 

(tragedije, kriminalne oddaje, negativne informacije) 

 Skozi življenje gredo s pomanjkanjem preprostih užitkov 

 Pogosto se zataknejo in ostanejo v deloholizmu, alkoholizmu ter drugih vrstah 

zlorab, zasvojenost s hrano. 

 

Pomembne funkcije Srečne osebe: 

Lahko ste srečni, medtem ko uživate v kateri koli vlogi. Predstavljate si, kako bi se počutili, ko 

bi preprosto sprejeli in verjeli, da ste že srečni (povsem samodejno ne glede na to, kaj ste 

naredili? 

Tistim, ki si tega ne znate predstavljati, predlagam, da si pogledate in ogledate osebo, ki je 

srečna. 

Če bi se radi naučili, kako se zadovoljiti s svojim življenjem, morate razumeti to, da nekatere 

ljudi osrečuje nekaj, druge pa povsem druga stvar. 

4 notranje lastnosti, ki povečajo nagnjenost ljudi, da imajo pozitiven odnos. Te lastnosti so: 

 samopodoba  - srečni ljudje spoštujejo svojo vrednost kot človeško bitje in imajo 

zaupanje vase. Ko pridejo težki trenutki (ali časi), ljudje s trdnim občutkom lastne 

vrednosti, vztrajajo, dokler obdobje ne mine. 

 

 Osebni nadzor – Srečni ljudje verjamejo, da imajo nadzor nad tem, kar se jim dogaja 

in zgodi. Aktivno odgovarjajo na svojo usodo in se ne vedejo kot žrtev 
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 Optimizem – So upajoči ljudje. Pričakujejo, da imajo priložnost in sposobnost da 

uspejo, ko poskušajo nekaj novega. Kozarec vedno vidijo napol poln in nikoli ne na 

pol prazen. 

 

 Ekstovertiranost – so družabni, radi sodelujejo z drugimi. So usmerjeni navzven. 

 

 

PRIVABITE SREČO 

Ni vsak rojen z visoko stopnjo samozavesti in optimizma. Nekateri so bolj pesimistične 

narave in nagnjeni k depresiji. O sebi imajo slabo mnenje in se v družbi ne počutijo najbolje. 

Vendar tudi taki pesimistični ljudje lahko najdejo svojo srečo – kljub svoji naravi. 

Način gojenja sreče je PREPROST. Pretvarjajte se da ste samozavestni optimist. Morda se 

vam bo zdelo pretvarjanje nemogoče in nenormalno. Vendar s tem dajemo polovico vseh 

možnosti optimizmu in samozavesti. S tem pa si resnično lahko dobro pomagate. Počasi 

postaja navada. Svojo navado pa lahko dodatno okrepite tako, da jo izvajate znova in znova. 

Srečni ljudje običajno izbirajo sreči in jo načrtujejo. O enkrat veste, kako je življenje lahko 

srečno, postane to navada. 

Enako velja tudi pri interakcijah z drugimi ljudmi: nasmehnite se, kljub temu, da se v začetku 

je pretvarjate. Ugotovili boste, da postajate bolje razpoloženi. Vzpostavljajte kakovostne 

odnose. Tu je pomembna odprta komunikacija, pri kateri namenjate ljudem pozitiven 

odnos, zaupanje in poštenost. Zavedate se, da se bodo drugi do vas vedli enako, kot se vi do 

njih. 

Prepričanje, da smo brez nadzora nad svojim življenje nas pahne v pesimizem in ne vodi 

naprej. Imeti nadzor pomeni tudi odzivnost na občutke nemoči in pasivnosti. 

 

 

Do sreče ni poti. Sreča je pot. Sreča je potovanje in ne destinacija. 

Prenehajte čakati, da se stvari zgodijo. Odločite 

se, da boste srečni zdaj 
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Pristop k sreči 

 

Jug Suraiya je v svoji kolumni za Times napisal:  

Noben ni definiran kot zelo srečen ali zelo nesrečen, hkrati pa se življenje odvija naprej in v 

njem se stalno dogajajo preobrati – srečno, žalostno in potem ponovno. Tokokrog je 

zaključen. Nekoga podere, drugi začne le z upanjem na bolje, tretji pa naredi korake v 

določeno smer. Upanje na bolje vsekakor nikoli ni dovolj. Potrebno se je premakniti naprej – 

s pozitivnim pogledom in delom v to smer. Tvoja sreča je vsekakor odvisna od tega, kako 

pristopiš k vsakdanjim aktivnostim.  

 

Na primer: Kako poskušaš iz vsakdanjih opravil izluščiti najboljše? Kako prijetno je to, kaj ne? 

 

Spodaj je nekaj izjav (kazalcev) pristopa za doseganje sreče: 

 Ne glede na to kaj trenutno počnem, čas teče zelo hitro. 

 Moje življenje služi višjemu namenu. 

 Življenje je prekratko, da bi pozabil ali ne videl užitkov, ki so mi dani v drobnih 

stvareh 

 Situacije so le izzivi iz katerih se učim 

 Pri izbiri, kaj naj naredim vedno upoštevam to, ali bo koristilo tudi drugim. 

 Vedno se poglobim v svoje delo 

 Moje življenje ima trajen pomen.  

 To kar počnem, je pomembno za družbo. 

 

 

  
  

Še nekaj napotkov: 

 Bodi v tem trenutku 

 Odpuščaj  

 Postani optimist 

 Uspeh ni ključ do sreče – obratno: Sreča je ključ do uspeha 

 Smej se 

 

 

 

 


